
Patrick Schouten
Gepresenteerd door

Samen verder
O m d a t  h e t  w e r k t .



TURBO KAS
Keukenassistent

COOKCAMP
Basiskok

ZWK
Zelfstandig werkend kok

Het binden en behouden van je personeel is nog nooit zo belangrijk
geweest in deze overspannen markt. Door de enorme krapte zien
wij steeds vaker dat de ondernemer onvoldoende tijd heeft om zijn
personeel goed in te werken, bij te scholen of op een andere
manier te investeren in personeel. Met gebrek aan goed
keukenpersoneel, maken wij goed keukenpersoneel! In 8 weken
tijd leiden wij gemotiveerde deelnemers op tot basiskok, keuken
assistent of zelfstandig werkend kok. Dit zijn gemotiveerde mensen
die aan de slag kunnen in de keuken, praktijkmatig zijn geschoold
en een erkend diploma hebben behaald. 

Horeca 

Onze opleidingen

Samen met
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Opgelet!



Onze versnelde opleiding gaat verder dan het
wassen van sla en het snijden van groenten. Hoe
mooi zou het zijn als jouw afwasser, handje, of
runner meer taken in de keuken kan overnemen?
Ook is er de mogelijkheid om als leerbedrijf te
fungeren en onze leerlingen na hun opleiding een
werkplek aan te bieden.

Van afwas naar...

Voor wie zijn onze
opleidingen? 
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Onze opleidingen zijn geschikt voor iedereen die in
de keuken aan de slag wil en leergierig is. Hiervoor
is geen jarenlange opleiding nodig, maar een
praktijkgerichte opleiding die handvaten biedt om
aan de slag te gaan. Als opdrachtgever zijnde, pluk
je hiervan de vruchten. Wij weten waar de kracht ligt
van onze leerlingen. Zo maken wij een gedegen
match! 

Gemotiveerd

Samen met



Vanuit verschillende opleidingstrajecten werken wij veel samen met horeca
bedrijven. Veel van onze leerlingen stromen op deze manier vanuit de opleiding
direct door naar een passende werkgever. Hoe doen wij dit?

Een duurzame 
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Tijdens de opleiding heel nauwkeurig de
competenties van onze leerlingen in kaart brengen. Zo
weten wij waar de kracht ligt van iemand die we
aanbieden.
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De eerste 4 weken al vanaf €7 per uur een
volwaardige medewerker in jouw bedrijf, met erkend
diploma.
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Op basis van competenties en persoonlijkheid
maken wij een gerichte match.2

samenwerking

Neem contact op

mailto:patrick.schouten@flexibility.nl
mailto:patrick.schouten@flexibility.nl


Binnen 8 weken een keukenassistent
specifiek getraind op de menukaart en de
werkzaamheden bij u als werkgever.

KEUKENASSISTENT

Wij leren een medewerker met minimaal 2 jaar
ervaring, binnen 10 weken het fijne van het vak om
hierna als zelfstandig werkend kok aan de slag te
laten gaan.

ZWK
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"In het begin vond ik het spannend. Ik wist niet wat
er van me verwacht werd."

Binnen 8 weken leren we het snijden en de bereidingswijze
van verschillende producten. Het toepassen van

kooktechnieken en, basis ingrediënten te gebruiken, over
hygiëne en het meedraaien in een keukenbrigade. De

leerlingen kunnen na afloop meedraaien in een professionele
keuken en leren dan ook vooruit te plannen. 

BASISKOK

Wat houden onze
opleidingen in?
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Leerlingen aan
het woord.
Waarom kiezen onze leerlingen voor de opleiding?

Samen met

"In een professionele keuken werken is meer
dan alleen lekker koken. Ik heb geleerd om
vooruit te denken in de keuken. Ik heb zin

om aan de slag te gaan!"

Praktijkgericht &
doeltreffend

"In deze 8 weken heb ik technieken geleerd
die ik ook echt kan toepassen. Dankzij de

terugkomdagen tijdens de stageperiode blijf
ik niet rondlopen met vragen, maar verbeter

ik mezelf."

Erkend diploma

"Ik wilde een tweede kans en het over een
andere boeg gooien. Dankzij deze opleiding
heb ik mijn startbewijs en krijg ik deze kans!"

Leermeesters



De opleiding wordt afgesloten
met een erkend diploma

Erkend diploma
1

Eerste 4 weken al vanaf €7
per uur een gemotiveerde
keukenmedewerker.

Voordelig
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Les door gepassioneerde
leermeester uit de praktijk!

Gericht
3

Tijdbesparing, binden en
behouden van personeel

Duurzaam

4

Waarom kiezen voor
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Flexibility?

Kom jij mensen tekort en kan jij
gemotiveerd personeel met een
erkend praktijkdiploma tot
basiskok of keukenassistent goed
gebruiken?

Half mei hebben
wij 30+ mensen
beschikbaar! 

Omdat het werkt.

Kom in contact

mailto:patrick.schouten@flexibility.nl


8 weken opleiding (door ons
gefinancieerd)
4 weken stageperiode
Breed inzetbare medewerker

KEUKENASSISTENT

10 weken opleiding (door ons
gefinancieerd)

Minimaal 2 jaar ervaring
Zelfstandig werkend kok

ZWK

12 weken (8 weken opleiding - 4 weken stage)
Geen ervaring nodig
Volwaardig keukenmedewerker
Alle basis kennis en kunde aanwezig

BASISKOK

Maatwerk.

Het traject
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"Ik werkte soms al mee in de drukte. Ik wist al wel iets.
Het is fijn om nu precies te weten wat ik moet doen!"

De kracht van onze opleidingen zit in een goede samenwerking. Een goede
samenwerking tussen KRM, Flexibility, de leerling en de werkgever.
Samen zorgen we voor maatwerk.



Gedegen
samenwerking.

Samen met
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Met meer dan 35 vestigingen door heel
Nederland, beschikt Flexibility tot een bijzonder

groot netwerk.
35+

De meer dan 1200 geplaatsten kandidaten
representeren de kunde van onze backoffice1200+

Met meer dan 600 vacatures online, vertrouwen
meer dan 135 bedrijven op onze skills.600+

30+ Half mei verwachten meer dan 30 leerlingen
hun diploma te behalen. Zij zijn op zoek naar

een werkgever!



Wij staan voor u klaar!

patrick.schouten@flexibility.nl
06 - 131 90 229


